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  چکیده

اساس بهزیستی معنوي و پیش بینی رضامندي زندگی بر هدف پژوهش حاضر،

 زنفر ا 500 بدین منظوربود.  نشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کرجدر دا امیدواري

تصادفی  اي گیرى خوشهبا روش نمونه دانشگاه آزاد اسالمی کرج دانشجویان

هاي بهزیستی معنوي، پرسش نامهانتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش 

مبستگی و رگرسیون ه استفاده از روشها با دادهامیدواري و جمعیت شناختی بود. 

بهزیستی معنوي با  بین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که

رابطه مثبت معناداري  )>001/0P( رضایت از زندگی و) >001/0P( امیدواري

وجود دارد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون، نشان داد بهزیسنی معنوي 

درصد از واریانس رضایت از زندگی را  40کلی  و امیدواري روي هم رفته به طور

ها حاکی از اهمیت نقش بهزیستی معنوي و در مجموع یافتهتبیین می کنند. 
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ها و سیاست  تواند در برنامه ریزي امیدواري در رضایت از زندگی بود. این نتایج می

دانشجویان سودمند  ۀنراها براي ارتقاء سطح کیفی زندگی و زندگی سازگا گذاري

  باشد.

  

  .بهزیستی معنوي، امیدواري، رضایت از زندگی، دانشجو کلیدي: واژگان

  

  مقدمه

 با ،درچند دهه اخیر شناختی تحقیقات روان درش علم روان شناسی مثبت با ظهور جدید

شناسی  سخنرانی خود خطاب به انجمن روان ن درمسلیگ. است مواجه شدهتغییرات بسیاري 

(به  »دنحرکت ککردن زندگی انسان  تر سمت غنی شناسی باید به روان«بیان کرد که  1آمریکا

ها نیرومندي چارچوب دانش بر تمرکز ).2006، 2، لوپز، ویمید، لیتل و پریسگرونقل از شوگرین

 يپیامدهاافزایش  جهت شناسی مثبت رسالت خود را درها بیانگرآن است که روانتوانایی و

به نقل از شوگرین و ؛ 2004، 4ربنهو ؛2004 ،3چافولس و براي( مثبت آغاز کرده است

اند  تمرکز کردهاي بر بهزیستی و رضایت از زندگی ه در حال حاضر پژوهش ).2006همکاران، 

اسی شن عنوان کتاب در مورد روان 40در دو دهۀ اخیر بیش از  ).2007، 5کریستوفاور و (فورنهام

مثبت فهم به دست آمده  شناسی روان). 2007، 6اشنایدر و لوپزگرا به چاپ رسیده است ( مثبت

 شناسی تحولی در روان )1984، 7داینر( ذهنیبهزیستیاز جمله هاي مختلف تحقیق از حیطه

 را) 2002(اشنایدر،  9امیدواري )1987، بالتز؛ و 1980، 8، ریس و لیپسیتزعمر (بالت ةگستر

مجدد علم گیري شناسی مثبت با جهت روان دعلم جدی. در مجموع، کندمنسجم می و یکپارچه
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 1انسان و با تأکید برسالمت روانشناختی و تحول بهینه هايعمل درجهت فهم نیرومندي و

 راستاي پرورش صفات تحول بهینه، بهزیستی و ارزشمندسازي زندگی عمر، در ةدرطول گستر

یک مفهوم شخصی و فردي است و بر حسب  ذهنیبهزیستی  ).2000 ،2(سلیگمن داردگام برمی

شود و داراي سه عنصر اصلی است: دو عنصر  اد از زندگی خودشان تعریف میارزیابی افر

یعنی هیجان مثبت و هیجان منفی و نیز عنصر شناختی یا ارزیابی افراد از رضامندي از   هیجانی،

...  و  رضایت شغلی هاي مختلف زندگی مانند زناشویی، زندگی که شامل رضایت افراد از جنبه

هاي مهم یک زندگی خوب از قبیل سالمت و ص مختلف در زمینۀ مؤلفهمی باشد. اگرچه اشخا

دهند (پاوت و  هاي متفاوتی میها وزنروابط موفق با یکدیگر توافق دارند، اما به این مؤلفه

(داینر و همکاران،  شخص است ). بهزیستی ذهنی بیانگر ارزیابی کلی زندگی1993، 3داینر

بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی مرتبط  زیادي باوامل ). ع2009 به نقل از داینر، ،2009

، بر آن تاکید شده ي اخیر و در روان شناسی مثبت نیزها هستند. از جمله عواملی که در سال

ها حاکی از آن است که بهزیستی معنوي یک زندگی  یافته بهزیستی معنوي و امیدواري است.

شود. مذهبی، اجتماعی و روانی را شامل میمملو از یقین در ارتباط با خداست و یک ترکیب 

اساس باورهایی درباره ارتباط با خود، با دیگران، با جهان هایی است که بر معنویت شامل نگرش

تواند تا حدودي ناشی  اطراف و در نهایت با خداست. افزایش عالقه به روانشناسی معنویت می

معنوي و مذهبی در  کنند متغیرهايد میهاي نظري باشد که پیشنها هاي تجربی و بحث از یافته

) معنویت عبارت 2002( 5از نظر شولز ).2000، 4نقش دارند (امونسسالمت جسمانی و روانی 

است از تجربه ارتباط معنادار با خود، دیگران، جهان و قدرت برتر که به صورت عکس 

کند که بهزیستی معنوي ) بیان می1982( 6شود. الیسون ها، و اعمال بیان میها، روایت  العمل
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حاکی از آن است  ضر. پژوهش حاشامل یک عنصر روانی اجتماعی و یک عنصر مذهبی است

همکاران، و  1(آنتراینر هاي مختلف روانشناختی از جمله شخصیت که بهزیستی معنوي با جنبه

مت ، کیفیت زندگی مرتبط با سال)2008، 3؛ کاترندابل2009، 2ویلز)، رضایت از زندگی (2011

مرتبط با  عامل مهم دیگر) مرتبط است. 2011، 4(بریدل، سالسمان، دب، آرنولد و سال

 ،6، پاتریک، هیل و الپسلی، برونک2008و همکاران،  5رضامندي زندگی، امید است (یو

گرا نظریه امید است. این نظر مثبت شناسی هاي برخاسته از روان). در واقع یکی از نظریه2009

هایی بود که امیدواري را تعریف ابل دستیابی است پایه اصلی نظریهکه اهداف شخص ق

هاي  ها راه تواند از طریق آن دهند که فرد می عقایدي را نشان می 7کردند. افکار امیدوارانه می

استفاده از آنها برانگیخته شود. همچنین این رسیدن به اهداف مورد تمایل را پیدا کند و براي 

داند (اشنایدر و همکاران،  براي هیجانات و سالمتی افراد می 8نوان سائقینظریه امید را به ع

کند که براساس کید میأهایی تامید اشنایدر و هم تعریف امید بر شناخت ). هم نظریه2002

کرد که در آن توان به عنوان افکار هدفدار تعریف اند. امید را میساخته شده 9افکار هدفمند

انایی درك شده براي پیدا کردن راهی براي رسیدن به اهدف توشخص تفکر راهبردي (

برد. فقط اهدافی که ها) را به کار میدلخواه) و تفکر عاملی (انگیزه الزم براي استفاده از آن راه

تغییر  توانند موقتاًشوند. اهداف میارزش آن ها توسط فرد درك شده به عنوان امید شناخته می

هایی که در عرض چند دقیقه قابل دستیابی هستند (کوتاه مدت) تا کنند که این دامنه از آن

مدت) متغیر است. همچنین اهداف ها بعد قابل دستیابی هستند (بلند ها یا سال آنهایی که هفته

توانند بر حسب چگونگی دستیابی به آنها از آسانی تا خیلی سخت تغییر کنند (اشنایدر و می

                                                
1. Unterrainer 
2. Wills 
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ه است که مردم تمایل دارند امید را به عنوان پیشرفت تحت تحقیقات نشان داد). 2007لوپز، 

دستیابی به  براي ).2005(اشنایدر، هایی با احتمال متوسط دستیابی به هدف بنگرند موقعیت

جهت دستیابی به آنها توانا ببینند. این  1هدف، مردم باید خودشان را براي ایجاد مسیرهاي عملی

هاي شود، به معنی توانایی درك شده فرد در تولید راهیفرآیند که تفکر راهبردي نامیده م

ثر بر ؤیکی از عوامل م ).2002عملی براي دستیابی به اهداف است (اشنایدر و همکاران، 

رضایت از زندگی که ارتباط قوي نیز با آن دارد امید است. امید بین باورها و رفتارهاي فرد 

). به اعتقاد اشنایدر امیدواري 2008و وهمکاران، یکند ( ارتباط ایجاد میبراي رسیدن به هدف 

). شواهد 2005، و اشنایدر 2فلدمنتالش در جهت دستیابی به آنهاست( انتخاب اهداف مناسب و

؛ 2006، 3رودریگزبین امید و رضایت از زندگی است ( پژوهشی موید ارتباط مثبت و معنادار

هاي اخیر  ). اگر چه در دهه2006 ،6، کارادامس2009و همکاران،  5، برونک2010، 4جورج

روند تحقیقات به سمت روانشناسی مثبت گرا افزایش یافته و در ایران هم تحقیقات مشابهی در 

حال انجام است اما به نقش بهزیستی معنوي و امیدواري در رضامندي زندگی کمتر پرداخته 

و  ساس امیدواريرضامندي زندگی بر اپیش بینی پژوهش حاضر هدف بنابراین، شده است. 

  . بهزیستی معنوي است

  

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیري

تشــکیل آزادکــرج دانشــگاه  دختــر و پســر دانشــجویانرا کلیــه  پــژوهش حاضــر آمــاريجامعـۀ  

اي بـه حجـم    نـه به تحصیل بودند. بر این اساس نمومشغول  88-89در سال تحصیلی دادند که  می

اي انتخـاب شـدند و    چند مرحلـه  اي گیري خوشه روش نمونه نفر از دانشجویان با استفاده از 500

هـا نـاقص بـود و کنـار      پرسشنامه از مجمـوع پرسشـنامه   14ها روي آنها اجرا شد. تعداد  پرسشنامه

                                                
1. Workable routes 
2. Feldman 
3. Rodriguze 
4. George 
5. Bronk 
6. karademas 
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 164پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت کـه از ایـن تعـداد       486. در نهایت گذاشته شد

ت ) نیـز جنسـی  درصـد  4/7( نفـر  36درصد) بودند.  8/58نفر دختر ( 286 درصد) و 33/7پسر( نفر

و انحـراف   79/21میـانگین بـا   28تـا   18هـا   دامنـه سـنی آزمـودنی    خود را مشخص نکرده بودند.

  بود. 50/2استاندارد 

  

    پژوهش هايابزار

) مقیاس 1985( 1، ایمونس، الرسن و گریفینداینر :زندگی از مندي رضایت مقیاس -1

هاي سنی تهیه کردند. این مقیاس، میزان رضایت از  اي همه گروهرا بر 2رضایت از زندگی

توسط داینر و همکاران  زندگی از مندي رضایت مقیاسکند.  زندگی و بهزیستی را منعکس می

 را زندگی از فرد کلی مندي رضایت میزانماده است که  5) ساخته شده است و داراي 1985(

شود، به طوري که موافقم) نمره گذاري می (کامالً 7تا مخالفم)  (کامالً 1و هر ماده از سنجدمی

ضریب آلفاي کرونباخ متغیر خواهد بود. (رضایت باال )  35(رضایت پایین) تا  5ها از دامنه نمره

، ترجمه شریفی و نجفی 3/ گزارش شده است (به نقل از کار82/ و ضریب باز آزمایی آن87آن 

 شده گزارش89/0تا  79/0 نبی مقیاس این درونی یهمسان قبلی هايپژوهش در). 2004زند، 

پاووت، داینر، کولوین، و ). 1381، کیامنش و آزادفالح، اياژه ،شلمزاري معتمدي( است

ک دهی و  هاي خودگزارش گیري از مقیاس ) اعتبار قابل قبولی به بهره1991( 4ساندوی

اي بالینی به دست ه يبند هاي خارجی مانند گزارش همساالن، مقیاس حافظه و درجه مالك

مختصر و مفید است و نسبت به  اند: اوالً چندین مزیت براي آن ذکر کرده آوردند. همچنین

هاي ها اعتبار پیش بین باالتري دارد و دیگر این که قابلیت کاربرد براي همه گروهسایر مقیاس

) 1382(مطالعه مظفري سازد. نتیجه هاي سنی را امکان پذیر میسنی دارد و مقایسه مستقیم گروه

                                                
1. Larsen,  & Griffin 
2. Satisfaction With Life Scale 
3. Carr 
4. Pavot, Diener, Colvin & Sandvik 
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این مقیاس در ایران از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.  بر اساس  نشان داده است که

هفته برابر با  6فاصله آزمایی آن در و ضریب باز 85/0مطالعه مذکور ضریب آلفاي کرونباخ 

با مقیاس  همبستگی این مقیاسآن از  همچنین براي تعیین روایی همگراي است. بوده 84/0

عاطفه مثبت و منفی استفاده شده که ضریب همبستگی مقیاس رضایت از زندگی با عاطفه مثبت 

هومن، احدي و  در ایران شیخی، گزارش شده است. 27/0و با عاطفه منفی برابر با  27/0برابر 

 77/0ا و اعتبار بازآزمایی آن را برابر ب 85/0) همسانی درونی این مقیاس را 1389( سپاه منصور

اند. همچنین در بررسی روایی همگرا و واگراي این مقیاس، همبستگی آن را با  گزارش کرده

اند. روایی عاملی این آزمون در پژوهش  گزارش کرده - 63/0و با افسردگی  73/0ادکامی ش

   یید شده است.أ) ت1390( ) و شیخی و همکاران1386جوکار (

وتزیان: این آزمون توسط پالوتزین و الیسون در و پال مقیاس بهزیستی معنوي الیسون -2

سؤال و دو خرده مقیاس است. سؤاالت فرد آزمون مربوط به  20ساخته شد و شامل  1982سال 

خرده مقیاس بهزیستی مذهبی بوده و میزان تجربه فرد از رابطه رضایت بخش با خدا را مورد 

بهزیستی وجودي است که احساس دهد و سؤاالت زوج مربوط به خرده مقیاس  سنجش قرار می

اي  درجه 6االت لیکرت ؤسنجد. مقیاس پاسخگویی به س هدفمندي و رضایت از زندگی را می

است. و از طریق  6تا  1گذاري سؤاالت از  نمرهاز کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است. شیوه 

) 1982( 1ین و الیسونآید. پالوتز گذاري این مقیاس نمره کل بهزیستی معنوي به دست می نمره

پژوهشی ضرایب آلفاي کرونباخ بهزیستی مذهبی و وجودي و کل مقیاس را به ترتیب برابر  در

گزارش کردند. پایایی این مقیاس توسط دهشیري، سهرابی، جعفري و 0/ 93و 91/0، 91/0با 

رده ) روي دانشجویان دختر و پسر از طریق آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس و خ1386نجفی (

و با  87/0، 82/0، 90/0وجودي به ترتیب مقیاس بهزیستی مذهبی و خرده مقیاس بهزیستی 

) 1386شده است. دهشیري  و همکاران ( گزارش 81/0، 78/0، 85/0روش بازآزمایی به ترتیب 

روایی همگرا و واگراي مقیاس از طریق همبستگی با نمرات مقیاس شادکامی آکسفورد  و 

                                                
1  . Paloutzian & Ellison 
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گزارش شده است. همچنین نتایج  -52/0و  64/0ومی به ترتیب برابر با پرسشنامه سالمت عم

  ییدي بیانگر روایی سازه مقیاس بوده است.أتحلیل عاملی ت

 12مقیاس امید: مقیاس امید بزرگساالن یک پرسشنامه خود گزارشگري مشتمل بر  -3

هاي  یساخته شده است و ویژگ 1991ال است که توسط اشنایدر و همکاران در سال ؤس

 درجه دهندگان پاسخ ).1991سنجی آن مورد تایید قرار گرفت (اشنایدر و همکاران،  روان

غلط)  :کامال4ًا ت درست کامالً :1: (اي درجه 4 مقیاسی از استفاده با ماده هر با را خود موافقت

  ،86/0کرونباخ این مقیاس قابل قبول است (براي امیدواري  کل  ضریب آلفايدهند.  نشان می

هفته  10ایی بازآزمایی در طی ). پای84/0، و براي راهبردها 82/0 براي بعد تصمیم هدف مدار

 به پرسشنامه این اعتبار و پایایی از زیادي تحقیقات). 2000به دست آمده است (اشنایدر، 82/0

 همسانی ).2004، 1ونگروس و برایانت(کنند می حمایت امیدواري گیري اندازه مقیاس عنوان

گزارش شده است (اشنایدر و  80/0است. پایایی باز آزمایی 84/0تا  74/0 آزمون کل نیدرو

گزارش شده است (شیرین زاده و  81/0روایی همزمان مقیاس نیز با نامیدي بک ). 2007 لوپز،

) همسانی درونی این مقیاس را 1386( کجباف، و مولوي). عالءالدینی، 1385میر جعفري، 

ه عاطفه مثبت و خوش بینی همبستگی معنادار گزارش س و پرسشنامو بین این مقیا 68/0

  اند که بیانگراعتبار همزمان آن می باشد. کرده

  

  ها یافته

  هاي توصیفی مربوط به متغیرها ارائه شده است. شاخص1در جدول 

  

  

  

  

                                                
1. Bryant & Cvengros 



  
  

  127                                                                ...نقش بهزیستی معنوي و امیدواري در پیش بینی 

  شاخص هاي توصیفی مربوط به متغیرها .1جدول

  شاخص                         

  متغیر

  انحراف استاندارد  میانگین   بیشینه  مینه ک  تعداد

  36/7  58/20  35  5  486  رضایت از زندگی

  22/14  50/84  115  44 486  بهزیستی معنوي

  57/3  31/25  32  15 486  امیدواري

  

ارائـه  نوي، امیدواري و رضـایت از زنـدگی   ضرایب همبستگی بین بهزیستی مع2در جدول 

  شده است. 

  

  بهزیستی معنوي، امیدواري و رضایت از زندگی ضرایب همبستگی بین  .2جدول

  5  4  3  2  1  متغیر

          1  . بهزیستی معنوي1

        1  84/0**  . بهزیستی مذهبی2

      1  60/0**  92/0**  . بهزیستی وجودي3

    1  51/0**  39/0**  52/0**  . امیدواري4

  1  48/0**  65/0**  39/0**  61/0**  . رضایت از زندگی 5

05/0P<  *           001/0P< **  

  

بهزیسـتی معنـوي، وجـودي و مـذهبی بـا       شـود بـین   مشاهده مـی  2همان طور که از جدول 

متغیـر   سـهم به منظـور بررسـی   امیدواري و رضایت از زندگی رابطه مثبت معناداري وجود دارد. 

تحلیل رگرسیون گام به گام اسـتفاده   ایت از زندگی ازدر تبیین رض بهزیستی معنوي و امیدواري

  ارائه شده است. 3نتایج در جدول شد و 
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  بهزیستی معنوي و امیدواري رگرسیون رضایت از زندگی از روي : نتایج تحلیل3جدول

 B  متغیر پیش بین گام
R 2R  خطاي برآورد

 استاندارد

F  سطح

 معناداري

  001/0 604/287 83/5 373/0 611/0 611/0 316/0 بهزیستی معنوي 1

  001/0  982/166 67/5 409/0 639/0 493/0 255/0 بهزیستی معنوي 2

 085/0 460/0 امیدواري

  

شود در گام اول متغیر بهزیسـتی معنـوي وارد معادلـه پـیش      مشاهده می 3چنانچه از جدول 

کند. در  بیین میدگی را تدرصد از واریانس رضایت از زن 37بینی شده است. این متغیر به تنهایی

امیدواري وارد معادله رگرسیون شده است که با اضافه شدن این متغیـر روي هـم رفتـه     گام دوم

  شود.  درصد از واریانس رضایت از زندگی تبیین می 40

  

 بحث و نتیجه گیري

بهزیستی معنوي و امیدواري بود.  رضایت از زندگی بر اساسهدف از پژوهش حاضر پیش بینی 

رابطه  بین بهزیستی معنوي و رضایت از زندگی در دانشجویان ش حاضر نشان داد کهنتایج پژوه

 2)، ویلـس 2008(  1)، کاترنـدابل 2009ویلـز(  هـاي ایـن یافتـه بـا یافتـه    مثبت  معنادار وجـود دارد.  

هــاي  بــا توجــه بــه اینکــه پــژوهش  ) همخــوانی دارد.1386محمــدي ( ) و2008( 3)، فــوي2007(

ثیر بـر  أتـ توان گفـت معنویـت از طریـق     ند. میا کید کردهأدر سالمت تش معنویت نقمتعددي بر 

در واقـع عوامـل شـناختی و     گـذارد.  ثیر مـی أابعاد سالمت و افکار فـرد بـر رضـامندي زنـدگی تـ     

ترین عوامل شناختی و نگرشی کـه  ثر بر بهزیستی ذهنی است. از مهمؤنگرشی از عوامل مهم و م

اسـت  ، مـذهب و معنویـت   ایی چـون امیـدواري  هـ ؛ سـازه انـد  هاي چندي به آن پرداختـه پژوهش

به عنوان یک میانجی بر فرآینـد فکـري و ارزیـابی رویـدادهاي      ). مذهب2002(اشنایدر و لوپز، 

                                                
1  . Katerndabl 
2. Wills 
3, Fouhy 
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گذارد. بدین ترتیب حتـی بسـیاري از رویـدادهاي بـه ظـاهر منفـی،       روزمرة زندگی فرد تأثیر می

حسـاس مثبتـی خواهـد داشـت. بسـیاري از      شـوند و فـرد از آنهـا ا   دار ارزیـابی مـی  مثبت و معنـی 

تـر  شـرایط اجتمـاعی آسـان   هـا و  پژوهشگران بر این باورند که به کمک ایمان برخورد با هیجان

) مهمتـرین عامـل را در   2002). پارگامنـت و مـاهونی (  2003،  1اویشی و لوکاس شود (داینر،می

) در 1995( 2. بالیـن و کروکـر  داننـد شناختی، انتخاب داوطلبانۀ مذهبی بودن مـی شادکامی روان

آمریکایی به وسـیله ایمـان و   -در نژاد آفریقایی د نشان دادند احساس بهزیستی ذهنیخو پژوهش

اند که مردمی کـه خـود را   هاي انجام شده، نشان دادهاعمال مذهبی قابل پیش بینی است. بررسی

کننـد و شـرکت در   مـی  دانند سطوح بـاالتري از شـادکامی را گـزارش   تر میتر و مذهبی معنوي

جملـه   ). معنویـت از 3،2000رابطه مثبتی با احساس بهزیسـتی ذهنـی دارد (میـرز   هاي مذهبی آیین

کنـد کـه بـر حـاالت جسـمی،      اسـت و نیرویـی ایجـاد مـی     شناسـی  روانمباحث جدید مربوط به 

ت منفـی  گذارد. بهزیستی معنـوي بـه افـراد در برابـر اثـرا      احساسات، افکار و ارتباطات، تأثیر می

شـود،  با یک وجود برتر تعریف مـی استرس کمک کند و به صورت رضایت شخصی از ارتباط 

 اینطـور  تـوان  مـی بنـابراین،  ). 2000انجامنـد (کیمیـا،   و رضامندي در زندگی می که به هدفمندي

 پیامـدهاي  توانـد  مـی  زنـدگی  در هدفمنـدي  و معنـاداري  مفاهیم شدن فعال که کرد گیري نتیجه

    .باشد داشته دنبال به را است و بهزیستی روانی سالمت بهبود همان که را هدفمندي و معنادار

ابطــه مثبــت و معنــاداري بــین امیــدواري و رضــایت از زنــدگی نیــز ر  نتــایج نشــان داد کــه

به عبارتی هـر چـه نمـرات فـرد در امیـدواري بـاالتر باشـد نمـرات او در رضـایت از          وجوددارد. 

)، 2008یو و همکـاران( )، 2010جورج ( هاي یافتهاین نتیجه با العکس. زندگی نیز باالتر است و ب

و نصیري  ) و 2008( 5)، گولر2007و اشنایدر ( 4بیلی، انگ ، فریش ) 2009برونک و همکاران (

آثارسودمند امیـد بـر سـالمت جسـمانی، روانـی و بهزیسـتی در         همخوانی دارد. )1387( جوکار

                                                
1. Oishi & Lucac 
2. Blain & Crocker 
3. Myers 
4. Bailey, Eng,  Frisch & Snyder 
5. Goeller 
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تواند افسردگی و  گرفته است. با توجه به این که امید پایین می قرار ییدأتحقیقات مختلف مورد ت

تواند عملکرد روانی اجتماعی و بـه تبـع آن    نقص روانی اجتماعی را پیش بینی کند، امید باال می

بهزیستی و رضامندي را باال ببرد. عالوه بر آن در نظریه امید، اهداف منبع اصلی هیجـان هسـتند.   

تیابی به هدف یا تصور نزدیک شدن به آن است. لذا افـراد داراي امیـد   دسن مثبت ناشی از هیجا

هیجان کنند. و البته  زدیک شدن به آن احساس رضامندي میاز دستیابی به هدف و حتی تصور ن

. داشتن هدف وامید به دستیابی آن به زندگی )2002هاي بهزیستی است (اشنایدر،  لفهؤمثبت از م

) امید و معناي 2005( و اشنایدر دهد. از نظر فلدمن فرد معنا داده و او را در مسیر خاصی قرار می

کـی از  . تفکـر عامـل (ی  داننـد  هاي معنا می لفهؤزندگی رابطه دارند به طوري که امید را یکی از م

و رفتارهـاي مثبـت و    دادهی و عـزت نفـس را افـزایش    هاي تفکر امیدوارانه) معناي زنـدگ  لفهؤم

 کیفیـت  و موفقیـت  امیـد،  بیشـتر،  کـارایی  بـا  افـراد  در و رضایت شاديبرد.  رضامندي را باال می

نتـایج   .کاهـد  مـی  کـارایی  و اسـتدالل  قدرت از افسردگی ،عکس بر و است بوده همراه زندگی

از نظـر   د با جهت گیـري درونـی مـذهبی   افرا ) نشان داد که1384خداپناهی و خاکسار بلداچی (

) در 1379تري دارند. سـهرابیان(   سازگاري کلی، هیجانی، اجتماعی و تندرستی وضعیت مناسب

و اجتمــاعی رابطـه مثبــت و   ن اعتقـادات مــذهبی و سـازگاري فـردي   پژوهشـی نشـان داد کــه بـی   

ي مـذهبی درونـی   ) نشان داد که دانشجویان با جهت گیـر 1379( معناداري وجود دارد. مختاري

    کنند. نسبت به دانشجویان با جهت گیري مذهبی بیرونی تنیدگی کمتري را تجربه می

امیـدواري  پژوهش حاضر نشان داد که از بـین دو متغیـر بهزیسـتی معنـوي و     همچنین نتایج 

ابتدا بهزیستی معنوي و سپس امیدواري نقش مهم  ومعناداري در پیش بینـی رضـایت از زنـدگی    

معنویـت، بهزیسـتی و رضـایت از     -احتمالی رابطـۀ مـذهب   ) در تبیین2008( د و الرسنای دارند.

گـر دیگـري هسـتند کـه در      زندگی اظهار داشته اندکه بین مذهب و بهزیستی، متغیرهاي مداخله

بـه  تـوان   دهند که از جمله مـی برابر استرس ضربه گیر هستند و بهزیستی و رضایت را افزایش می

ري را کـه بـه وسـیله    معنوي حـس امیـدوا   -مدن دینیآ کنارینی اشاره کرد. امیدواري و خوش ب

گیرد را شامل می شود. بهزیستی معنوي به انسان در یافتن ایده و معنـاي   شکل میباورهاي دینی 
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گذارد. در واقع یکـی از   ثیر میأزندگی کمک می کند و این در بهزیستی و رضامندي زندگی ت

 ق مفاهیم دینی و معنوي است. مطالعات حاکی از آن اسـت کـه تحـول   ز طریهاي یافتن معنا ا راه

رفتارها و معنی زندگی را عوض کنـد و هیجانـات   ها، اهداف، احساسات،  واند نگرشت دینی می

مثبت را افزایش دهد. معنویت فرد را با عالم معنا مرتبط می سازد، ابعاد زندگی او را تحت تاثیر 

 رتبیشـ  زنـدگی  از رضایت و شادکامی موجب معنویتکند.  تنظیم میقرار داده و رفتارهاي او را 

 قدرت امیدواري، از احساسی معنویشان عقاید که کنند می بیان افراديچنین  و شود می افراد در

 سـازگار  زنـدگی  مشـکالت  بـا  تـا  کند می کمک آنها به عقاید این و دهد می آنها به آرامش و

ــرون( شــوند ــه نقــ2006و همکــاران،  پ ) در 1999( 1پیکــاك و پولمــا ).1386ل از محمــدي، ، ب

رضـایت از   بزرگتـرین و تنهـا پـیش بینـی کننـده     ریافتند که احساس نزدیکی بـه خـدا   پژوهشی د

) در تحقیقی افراد با تعهدات ذهبی در سـطوح پـایین   1984زندگی در همه سنین است. گالوپ (

اي با این جمله موافقـت دارنـد   ر مصرانهسطوح باال (کسانی که به طورا با افراد با تعهدات ذهبی 

قرار داد. این مقایسـه   ) مورد مقایسه»ایمان مذهبی من مهم ترین تأثیر را در زندگی من دارد«که 

که افراد با سطوح باال از تعهدات مذهبی دو برابر شادتر از افراد با سـطوح پـایین تـر از    نشان داد 

 2جورج، السـیون و الرسـون  ). 1381ي و همکاران، تعهدات مذهبی بودند ( به نقل از کرمی نور

دهـد کـه چـرا    شـناختی اسـت کـه توضـیح مـی      کنند که چهار مکـانیزم روان ) پیشنهاد می2002(

 مذهب اثر مثبتی بـر سـالمت، بهزیسـتی و رضـامندي زنـدگی دارد. اول از طریـق ارتقـاء اعمـال        

جسم  شود فرد مراقبمی مربوط به سالمت، سبکهاي زندگی سالمت و آموزش آنچه که باعث

خود باشد. مکانیزم دوم حمایت اجتماعی است که اثرات قدرتمنـدي بـر سـالمت دارد. سـومین     

شناختی نظیر عزت نفس، خودکارآمدي، خوش بینی، امیدواري، بخشایش و  مکانیزم منابع روان

در شایستگی است و چهارمین مکانیزم ساختار اعتقادي نظیر حس بـه هـم پیوسـتگی اسـت کـه      

اند کـه از  ) نیز اظهار داشته2002اشنایدر و لوپز ( کند.مقابل استرس به عنوان ضربه گیر عمل می

                                                
1. Peacock & Poloma 
2. George, Ellison & Larson 
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  ایی چون امیـدواري، خوشـبینی،  هترین عوامل شناختی و نگرشی در رضامندي زندگی سازهمهم

همدلی، پیوند جویی، عفو، بخشش، مذهب و معنویت است. در مجموع نتـایج حـاکی از نقـش    

و افـزایش   نویت و امید در بهرسیسـتی و رضـایت از رنـدگی اسـت. لـذا در جهـت ارتقـا       مهم مع

  مذهبی و مثبت نگري را مد نظر قرار داد.  -هاي معنوي و آموزشرضامندي باید مداخالت 

دانشجویان دانشگاه ها به  محدود بودن آزمودنىحاضر هاى پژوهش  یکى از محدودیت

پژوهش حاضر  سازد. روبرو مى يهاى پژوهش را با دشوار هاین امر تعمیم یافت .استآزاد کرج 

متغیرهاي . این رابطه ممکن است تحت تأثیر صرفا به رابطه بین متغیرها پرداخته شده است

هاي آتی نقش معنویت و امیدواري را بر رضامندي  شود که پژوهش دیگري باشد. پیشنهاد می

هاي  نظر قرار دهند. بر مبناي یافتهداي و آموزشی م اي مداخلهه زندگی در قالب پژوهش

و دانش  ارتقاء سطح آگاهىدر جهت ى یهاتالش شود که می پیشنهاد حاضر پژوهش

دانشجویان در مورد نقش عوامل مهم از جمله بهزیستی معنوي و امیدواري در رضایت از 

هاي مثبتی همچون  زندگی صورت گیرد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر در مورد سازه

ها و  ریزي شود در برنامه کید داشته است. لذا پیشنهاد میأبهزیستی معنوي و امیدواري ت

  مداخالت به این متغیرها توجه شود و نسبت آموزش هایی از جمله مثبت اندیشی اقدام شود. 
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